
СЛОБОДНА МЕСТА  ЗА СЕПТЕМБАРСКИ  КОНКУРС 
ЗА  УПИС  У  ПРВУ  ГОДИНУ   ОАС  У ШКОЛСКОЈ 2020/21. 

 
 
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ  

 
ЕСПБ 

 
Буџет 

 
Самоф 

 
     ПРИЈЕМНИ ИСПИТ 

Бодови на 
пријемном 

испиту 
 
ШУМАРСТВО 

 
240 

 
40 

 
16 

- МАТЕМАТИКА   
- БИОЛОГИЈА 

           20 
40 

ТЕХНОЛОГИЈЕ, МЕНАЏМЕНТ И 
ПРОЈЕКТОВАЊЕ НАМЕШТАЈА И 
ПРОИЗВОДА ОД ДРВЕТА 

 
240 

 
30 

 
28 

-МАТЕМАТИКА  ИЛИ 
-ФИЗИКА ИЛИ 
- ПРОСТОР И ОБЛИК 

 
60 

 
 
ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА  

 
 

240 

 
 
- 

 
 

3 

- БИОЛОГИЈА 
- ТЕСТ   СКЛОНОСТИ    
  ЗА СТУДИЈЕ ПЕЈЗ.АРХИТЕК. 
- ЦРТАЊЕ 

           30 
           15 
           15 

ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕРИНГ У ЗАШТИТИ 
ЗЕМЉИШНИХ И ВОДНИХ РЕСУРСА 

 
240 

 
2 

 
36 

- МАТЕМАТИКА 
- БИОЛОГИЈА 

           20 
           40 

     

Влада Републике Србије је одобрила квоте за буџет за афирмативне акције и то: 
Упис лица Ромске националне мањине -1 место на буџету  
Упис лица са хендикепом – 2 места на буџету 
Упис држављана Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству у школској 2019/20. 
години– 2 места на буџету 
Овде преузети ближе образложење 
 
                                                                   ОПШТИ   УСЛОВИ  КОНКУРСА 
 
У прву годину студија првог степена које реализује Универзитет, односно факултет, може да се упише 
лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању.  
Други уписни рок: 
- Пријављивање кандидата: 02. и 03. 09. 2020. од 9:30-13:00 час. 
- Полагање пријемног испита: 04.09. и 05.09. 2020.  
- Објављивање резултата: најкасније 06. 09. 2020.  до 12:00 на прелиминарној ранг листи;  
- Примедбе на прелиминарну ранг листу: 07. 09. 2020. у  10:00  час; комисија за упис доноси решење по 
жалби истог дана а најкасније до 12 часова;  
- Објављивање коначних ранг листа факултета 08. 09.2020.  до 15 часова;  
- Упис кандидата 09.09. и 10.09.2020. од   09:30-13:00 часова.  
 
Кандидат својим потписом на пријавном листу потврђује да прихвата правила пријемног испита. Кандидат на 
пријемни испит доноси документ за идентификацију – важећу личну карту или пасош. Пре поделе питања, 
дежурно лице утврђује идентитет кандидата. Кандидат чији идентитет није утврђен не може полагати пријемни 
испит. 
Кандидат који је стекао право уписа а не упише се у за то предвиђеном року, губи право на упис и уместо њега ће 
се уписати следећи кандидат према утврђеном редоследу. 
 

http://www.sfb.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2020/07/kvote_za_budzet_afirmativne_akcije.pdf


Распоред полагања пријемног испита: 
Математика: 04. 09. 2020. у 9,00 часова; 
Физика: 04. 09. 2020. у 10,00 часова;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Цртање: 04. 09. 2020. у 10,00 часова; 
Тест склоности за поље пејзажне архитектуре: 04. 09. 2020. у 13,00 часова;  
Биологија: 05. 09. 2019. у 10,00 часова. 
Простор и облик: 04. 09. 2020. у 11,00 часова 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе оверене фотокопије следећих докумената:  
 

1. сведочанства за сва четири разреда претходно завршене школе - оверене фотокопије код нотара 
(оригинале на увид); 
2. диплому о положеном матурском односно завршном испиту - оверена фотокопија код нотара 
(оригинал  на увид); 

3. пријава на конкурс – сви кандидати треба да се региструју на линку   upis-bgsum.etf.bg.ac.rs 
4. приликом регистрације сви кандидати ће добити свој ИД број који треба обавезно запамтити и на 
шалтеру приликом предаје докумената рећи службенику; 
5. изјава кандидата о коришћењу личних података – скинути са сајта или ће те потписати на шалтеру 
приликом пријаве на конкурс; 
6. доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 7.000,00 динара; 
7. кандидати који се изјашњавају као српска национална мањина из суседних земаља треба да 
доставе изјаву (скинути са сајта факултета) и треба да доставе решење о признавању стране 
средњошколске исправе или потврду Министарства просвете РС да су започели поступак признавања 
докумената за потребе наставка студирања на Универзитету 
8. држављани Републике Србије који су завршили претходно образовање или део образовања у 
иностранству или страној средњој школи у Републици Србији треба да доставе решење о признавању 
стране средњошколске исправе;  
9. изјава о коришћењу буџетског статуса - важи само за кандидате који су средњу школу завршили пре 
школске 2019/20. године - ови кандидати потписују изјаву да нису раније били уписани на прву годину у 
буџетском статусу на истом степену студија (изјаву ће те добити на шалтеру приликом предаје 
докумената); 
10. Кандидати који конкуришу за места афирмативних акција прилажу и следећу документацију: 
- Лица са хендикепом - погледати на сајту Правилник о утврђивању права на упис лица са 
инвалидитетом; 
- Изјаву - скинути са сајта 
- Решење ректора Универзитета о утврђивању права на упис применом афирмативне мере за лица са 
инвалидитетом. 

Рок за покретање поступка утврђивања права на упис применом афирмативне мере је од 
20.08.-01.09. 2020.године; 

Лица са хендикепом, за додатне информације и консултације, могу се обратити Универзитетском центру за студенте 

са хендикепом на телефон 011-3370-686 или електронском поштом ucsh@rect.bg.ac.rs  Универзитетски центар за 

студенте са хендикепом налази се у просторијама Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић" у улици Булевар 

краља Александра 71., Београд. 

 

http://upis-bgsum.etf.bg.ac.rs/
mailto:ucsh@rect.bg.ac.rs


- Припадници Ромске националне мањине: 
- Изјаву - скинути са сајта 
- Препоруку Националног савета Ромске националне мањине - скинути са сајта 
 
Кандидати који стекну право на упис подносе: 
 
- извод из матичне књиге рођених – факултет прибавља по службеној дужности извод из матичне књиге рођених 
осим за  стране држављане који су обавезни да овај документ доставе;  
- индекс - купује се у скриптарници факултета – попунити само личне податке са десне и леве стране индекса и 
залепити фотографију (не лепити фолију); 
- 1 образац ШВ-20 (узети у скриптарници); 
- две фотографије формата 4,5 х 3,5 цм (једну залепити у индексу а другу на ШВ-20 обрасцу) 
- самофинансирајући студенти достављају  2 примерка  уговор о студирању од којих студент задржава један за 
себе а други предају са осталом докуметацијом – уговор узети у скриптарници факултета; 
- доказ о уплати 5.000,00 дин на име административних трошкова првог уписа на студијски програм 
(плаћају сви студенти прве године – буџетски и самофинансирајући) 
- у складу са Одлуком Савета Универзитета на име финансирања Универзитетског центра за развој каријере 
студената – на рачун  Шумарског факултета 100 динара – плаћају сви студенти /буџетски и самофинансирајући/ 
 
- доказ о уплати прве рате школарине на износ од 21.600 динара (30% укупне школарине) 
рачун Шумарског факултета:840-1878666-24  број модела  97  позив на број   19-02268-742121-74-04-940 
 
Остатак школарине у износу од 50.400 треба поделити на три рате и платити следећом динамиком: 
   - 2. рата у износу од 16.800 динара доспева за плаћање до  30.11.2020. године; 
   - 3. рата  у износу од 16.800 динара доспева за плаћање до 12.01.2021. године; 
   - 4. рата  у износу од 16.800 динара доспева за плаћање до 12.02.2021.године; 
    
Напомена: друга, трећа и четврта рата школарине се плаћа на рашун Шумарског факултета али са позивом на 
број са вашег е-налога   (на вашем е-налогу имаћете угледни пример уплатнице) 
- након уписа Рачунски центар факултета ће отворити за сваког студента електронски досије и мејл адресу који 
ће вам бити уручени 1.октобра 2020. године приликом свечаног пријема студената; 
 
Сви студенти су обавезни да активирају електронски налог и попуне електронски ШВ-20 образац на е-налогу; 
 
 
рачун Шумарског факултета: 
840-1878666-24            број модела  97  
позив на број   19-02268-742121-74-04-940 
 


